RECENTE ONTWIKKELINGEN BIJ SPUN
Herstel financiële positie in 2010 nog niet
voldoende
Ondanks een rendement van 6,9% op het
belegde vermogen in 2010, verslechterde de
financiële situatie van SPUN. De dekkingsgraad daalde van 106,9% eind 2009 naar
104,1% eind 2010. Een belangrijke oorzaak
van de verslechtering was de daling van de
rente. De gestegen levensverwachting
veroorzaakte een verdere daling van de
dekkingsgraad. Omdat de levensverwachting
verder toeneemt, moet SPUN immers rekening
houden met het langer uitkeren van de
pensioenen.
SPUN sloot het boekjaar 2010 af met een
dekkingsgraad van 104,1%, precies gelijk aan
het wettelijk vereiste minimum voor SPUN.
Wanneer in de berekening van de dekkingsgraad de vorderingen op Unisys (zie hierna)
niet worden meegenomen, dan is de
dekkingsgraad circa 8 procentpunt lager en
komt uit op 96%. In het herstelplan was
voorzien dat de dekkingsgraad eind 2010 op
110% zou uitkomen. Dat betekent dat het
herstel van SPUN fors achterblijft bij de
geschetste ontwikkeling in het herstelplan.
Vanwege de financiële situatie van SPUN per
eind 2010 is Unisys contractueel verplicht om
in 2011 een volgende herstelbetaling te doen,
en wel voor een bedrag van circa € 7 miljoen.
Dit bedrag is verdisconteerd in de dekkingsgraad van 104,1%.
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Juridische procedure
Een van de maatregelen in het herstelplan uit
2009 is een bijstorting door Unisys. SPUN
heeft bij Unisys een bedrag geclaimd van
€ 32,2 miljoen. Unisys heeft daarvan in 2009
€ 12,3 miljoen voldaan. SPUN heeft dus
momenteel nog een vordering op Unisys van
€ 19,9 miljoen. Het bestuur van SPUN heeft
uiteindelijk besloten de betaling van dat bedrag
langs juridische weg af te dwingen.
Op 6 april 2011 hebben SPUN en Unisys voor
de Kantonrechter in Amsterdam hun zienswijze
over de juridische procedure nogmaals
uiteengezet. De rechter zal nu een vonnis
moeten wijzen. Op dit moment is nog niet
duidelijk wanneer die uitspraak er is.
Dekkingsgraad eerste kwartaal 2011
gestegen
In het eerste kwartaal van 2011 steeg de
dekkingsgraad met 1,8%. Onder invloed van
de gestegen rente werd in het eerste kwartaal
van 2011 een negatief rendement behaald van
2,64%. Op de Staatsobligaties was het
rendement zelfs -5,66%. Dat werd niet
goedgemaakt door het positieve rendement
(1,37%) op de zakelijke waarden (zoals
aandelen).
Daar staat tegenover dat door de gestegen
rente, de waarde van de verplichtingen van
SPUN met zo’n € 11,5 miljoen daalde. Een
gunstige ontwikkeling voor de dekkingsgraad.

Eind
2009
Q1
2010
Q4
2010
Q1
2011

Beleggingen
x € 1.000 mln.
294,4

Verplichtingen
x € 1.000 mln.
302,2

Dekkingsgraad
%
106,9

311,7

315,1

105,0

316,9

330,3

104,1

307,1

318,8

105,9

1. De dekkingsgraad is berekend inclusief de
premievordering op Unisys.
2. De waarde van de verplichtingen is gebaseerd op
een schatting uitgaande van de stand per ultimo
2009 respectievelijk ultimo 2010.
3. Het minimaal vereiste vermogen bedraagt 104,1%,
het vereist eigen vermogen circa 109%.

‘Heel plezierig die persoonlijk aandacht’
Ben je bewust bezig met je pensioen?
‘Niet echt, nee. Het is nog zó ver weg. Tegen
de tijd dat het 2025 is, ben ik pas aan de beurt.
Dat duurt nog wel even.’
Denk je dat je pensioen goed geregeld is?
‘Ik denk het wel, ja. Unisys heeft een goede
pensioenregeling voor zijn personeel.’
Wat vind je ervan dat je verplicht deelneemt
aan de pensioenregeling van Unisys?
‘Heel goed. Als ik het zelf zou moeten regelen,
zou het me heel wat moeite kosten
om elke maand genoeg opzij te leggen.’
En als je nu een vraag hebt over je pensioen,
wat doe je dan?
‘Eh, bellen? Mailen? Ik weet ze wel te vinden.’
U kunt ons …
… alle vragen over uw pensioen stellen die u
wilt. Houd daarbij uw klantnummer bij de hand.
Dan kunnen wij u sneller helpen. U vindt uw
klantnummer bovenaan het Uniform
Pensioenoverzicht dat u ieder jaar van ons
krijgt.
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… bellen
Op 020 – 526 7201, dat is de helpdesk van
SPUN. De medewerkers van SPUN zijn
bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00
uur.
… mailen
Via info@spun.nl. Zeven dagen per week, 24
uur per dag. We reageren binnen een paar
dagen.
… schrijven
Stuur uw brief naar SPUN, Postbus 22610,
1100 DC Amsterdam Zuid Oost. Let erop dat u
uw brief ondertekent.

